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भगय एक भशान कराकाय शोण्मावाठी खूऩ भेशनत 
कयत शोती. ती योज एक चचत्र काढे. ऩण ककतीशी 
प्रमत्न केरे तयी ततच्मा स्टुडडओभध्मे कोणीच 
ऩेंटटिंग वलकत घ्मामरा मेत नवे. ळलेटी शत्ती 
आऩल्मा खोरीच्मा भबिंतीलय रालण्मावाठी काशी 
ळोधतो. ऩण भगयीच्मा चचत्रािंतून एक चचत्र तनलडणे 
वोप्ऩिं काभ नव्शतिं. कायण ती वगऱी चचत्रिं खूऩ 
वुिंदय शोती. शत्तीचा अतनणणम भगयीवाठी पे्रयक 
ठयतो. ती आऩल्मा ग्राशकािंना खुळ कयण्मावाठी 
ततच्मा उत्वाशारा अजनू यचनात्भक उिंचीलय नेलून 
ठेलते. त्माचे आश्चमणकायक ऩरयणाभ टदवू रागतात 
आणण खऱ्मा अथाणने एक उत्कृष्ट कराकृती तमाय 
शोत े- कल्ऩनेच्मा ळक्तीरा एक वुिंदय श्रद्ािंजरी.  
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भगय एक भशान कराकाय  शोती. ती खूऩ भेशनत कयत  

अवे आणण योज एक नलीन चचत्र काढत अवे. ऩण कोणीच 
स्टुडडओ भध्मे ततचिं ऩेंटटिंग खयेदी कयामरा मेत नवे.  



 ततच्मा ळेजायीच एक शत्ती याशत अवे.त्माचे आऩल्मा 
घयालय खूऩ पे्रभ शोत,े ऩण त्मारा घयात काशीतयी कभी आशे 
अवेशी लाटत शोते. घय वुिंदय टदवण्मावाठी भबिंतीलय एका वुिंदय 
ऩेंटटिंगची गयज शोती.  

“भी भाझ्मा ळेजायच्मा, कराकायारा बेटामरा जाईन,” शत्ती म्शणारा,  
“कदाचचत ती भरा भदत करू ळकेर.” भग तो भगयीच्मा घयी गेरा 
आणण त्माने दाय लाजलरिं. 

"शॅरो," भगय म्शणारी, “भी तुम्शािंरा काम भदत करू ळकत?े”  

“भरा एक ऩेंटटिंग  खयेदी कयामचिं आशे,” शत्ती म्शणारा. “ऩेंटटिंगभळलाम 
भाझिं घय खूऩ रयकाभिं रयकाभिं लाटत आशे.” 

भगय खूऩ  प्रवन्न  झारी. ततने आऩरा ब्रळ एका कोऩऱ्मात पेकरा 
आणण भग आऩरी वायी चचत्रिं ततने काढरी. 



शत्तीरा वल ंचचत्रिं एलढी वुिंदय लाटरी की तो ठयलू ळकरा नाशी 
की कोणतिं चचत्र खयेदी कयालिं? 

“भाझ्मा डोक्मात एक वलचाय आशे,” भगय म्शणारी. “भी 
तुभच्मावाठी काशीतयी खाव ऩेंटटिंग कयेन-तुम्शािंरा त्मा चचत्रात 
प्रत्मेक ती गोष्ट टदवेर जी तुम्शािंरा शली आशे! कृऩा करून तुम्शी 
ऩुढच्मा आठलड्मात ऩयत मा.” 

 शत्ती उत्वाटशत शोलून घयी गेरा. त्मारा रलकयच 
कऱरिं की जेव्शा आऩण एखाद्मा गोष्टीची लाट ऩाशत 
अवतो तवे्शा एक आठलडा खूऩ शऱू लेगानिं विंऩतो. 
म्शणून त्माने आऩरे घय यिंगलामरा वुरुलात केरी.  



त्माने घयाची वपाई केरी आणण आऩरा फगीचा 
वुद्ा नीटनेटका केरा. 

 भग त्माने भागच्मा आठलड्माचे लतणभानऩत्र ऩयत लाचरे. 
ळेलटी आऩरिं नलीन ऩेंटटिंग आणण्माचा टदलव आरा. 

भगयीने त्माचिं उत्वाशाने स्लागत केरिं. शे स्ऩष्ट टदवत शोतिं 
की ततने चचत्रालय खूऩ भेशनत घेतरी शोती. वगऱीकड ेयिंगाच्मा 
ट्मूफ आणण ब्रळ ऩवयरेरे शोत ेआणण ततच्मा कऩड्मािंलय वुद्ा 
यिंग रागरा शोता. चेशऱ्मालय शास्म आणत, भगयीने आऩरिं चचत्रिं 
उचररिं आणण त ेशत्तीरा टदरिं.  



“शे याटशरिं आऩरिं वलळेऴ चचत्र,” भगय गलाणने म्शणारी. 

“ऩण, भगये!” शत्ती म्शणारा, “मालय तय काशीच नाशी. शे तय 
एकदभ कोयिं, रयकाभिं आशे!”  
“शे रयकाभिं टदवत आशे,”भगय चुऩचाऩ म्शणारी, “ऩण तुम्शी 
आऩरे डोऱे फिंद करून इतय कोणत्माशी चचत्राफाफत वलचाय कया.” 

"एक फपीरे दृश्म,“ शत्ती म्शणारा,आणण भग त्माने आऩरे 
डोऱे फिंद केरे. त्मारा खूऩ आश्चमण लाटरे जेव्शा त्मारा 
टशलाळ्मात ऩडणाऱ्मा फपाणचे चचत्र टदवरे. जवे की नेशभी 
णिवभव काडणलय अवत.े  

“छान!“ तो ओयडरा. “भी शे घेलून जाईन.”  

भग शत्तीने चचत्राचे ऩैवे टदरे आणण त ेआऩल्मा घयी घेलून 
आरा. 



शत्तीने चचत्र रषऩूलणक भबिंतीलय रालरिं आणण तो 
त्माच्मा वभोय आऩरी खुची टाकून फवरा. भग त्माने 
आयाभात आऩरे डोऱे फिंद केरे. 

त्मारा वगळ्मात आधी एक डच ऩलनचक्की टदवरी 
आणण आकाळात वपेद ढग टदवरे, ठीक तवे जवे त्मारा 
लाटत शोत.े 



त्मानिंतय, तनऱे ऩशाड आणण वूमाणस्ताफयोफय एक 
ट्रॉवऩकर दृश्म टदवरिं.  

तवे्शाच त्मारा घोड्मालय एक प्रलावी टदवरा. 
शत्तीने  स्लतः त्माचा रगाभ शातात घेतरा शोता. 
त्माने घोड्मारा ऩऱलरिं आणण यात्रबय तो लेगाने 
धालत शोता.  



चचत्रिं वायखिं फदरत याटशरिं. भगयीचे बफरकुर फयोफय शोत,े शत्तीरा 
ती कराकृती उच्च दजाणची लाटत शोती. 

अळा प्रकाये टदलव जात शोत ेआणण शत्ती भोठ्मा कष्टाने 
आऩल्मा खुचीलरून उठरा. त्माभुऱे त्माची फाग ऩाय उजाड शोत शोती. 

एका यात्री खूऩ गयभ शोत शोतिं आणण शत्तीरा झोऩ मेत 
नव्शती. तो अिंथरुणात कुव फदरत शोता. 

शे खूऩ चुकीचे आशे की भाझिं उत्कृष्ट चचत्र भाझ्मा झोऩण्माच्मा 
खोरीत नाशी. जय त ेअवतिं तय मालेऱी भी फपण  ऩडण्माचा आनिंद 
घेलू ळकरो अवतो, त्माने वलचाय केरा.ऩण जेव्शा त्माने आऩरे डोऱे 
फिंद केरे, तवे्शा वपेद डोंगयािंभध्मे एक छोटिंविं गाल खूऩ स्ऩष्ट 
टदवत शोतिं. धूवय आकाळातून खारी फपण  ऩडत शोता.  

शत्ती आऩल्मा अिंथरूणालरून उठरा. “शे काम शोत आशे?” तो 
आश्चमाणने ओयडरा. 



त्माने ऩयत-ऩयत आऩरे डोऱे भभटरे. प्रत्मेक लेऱी, त्मारा शलिं 
त ेप्रकट शोत अवे, भग त ेकाशीशी अवो-स्लमिंऩाक घय अवो की 
शॉर भध्मे. तविं तय चचत्र स्थामी स्लरुऩात अजूनशी फैठकीच्मा 
खोरीत रालरेरिं शोतिं.  

 दवुऱ्मा टदलळी शत्ती आऩल्मा ळेजाऱ्माकड ेऩयत गेरा. 

“भगये,” तो यागाने म्शणारा, “तू भरा धोका टदरा!  

शे फघ, भरा एक खयिंखुयिं चचत्र शलिं!” 

“तुम्शािंरा शलिं तय त ेफदरू ळकतात,” भगय म्शणारी.  

ती अश्जफात त्रावरी नव्शती. “तुम्शािंरा ऩाटशजे त ेचचत्र तुम्शी 
तनलडू ळकतात.” 



एकदा ऩयत शत्तीरा नीट ठयलता आरिं नाशी. 
वूमाणस्त, वभुद्रातरिं एक जशाज, पऱािंच्मा फयोफय एक 
ळािंत जीलन. ती वगऱी वुिंदय चचत्रिं शोती. 

ऩण त्माच्मावायखी भास्टयऩीव अळी कराकृती नव्शती. 

“भी तुम्शािंरा काम म्शटरिं शोतिं?” भगय म्शणारी, “शे चचत्र एक 
खूऩ वलळेऴ चचत्र आशे.” 

“शो, तुझिं म्शणणिं फयोफय आशे,” शत्ती म्शणारा. “आत्ता भरा   
त्मा उत्कृष्ट कृतीची लास्तवलक वुिंदयता वभजू रागरी आशे.” 



भग त्माने तो वपेद कॅनव्शाव आऩल्मा काखेत 
ठेलरिं आणण रलकयच घयी ऩयत आरा. 

तो आता खुळीत आऩल्मा खुचीत फवरा आणण 
तो नेशभी खुळ याशू रागरा. 



आणण भगय? ततने त्मा अवाधायण वपेद चचत्रावायखी अनेक 
चचत्रिं येखाटरी, जे अजूनशी जगबय प्रभवद् आशे, आणण प्रत्मेक 
टठकाणच्मा विंग्रशारमात त्माची प्रळिंवा शोत आशे.  

वभाप्त 


